
Modo de roteamento em RV180 e em RV180W 
Objetivo
 

Este artigo explica como selecionar o modo de roteamento no Roteadores RV180 e
RV180W. O usuário pode selecionar o gateway (NAT) ou o roteador. O Network Address
Translation (NAT) é uma técnica que permita que diversos computadores em um LAN
compartilhem de uma conexão com o Internet. Os computadores em um LAN usam uma
escala de endereço IP privado quando a porta MACILENTO no roteador for configurada
com um único endereço IP público. Isto é somente aplicável se o roteador está indo
funcionar como o gateway router para o segmento de rede.
  

Dispositivos aplicáveis
 

• VPN Router RV180 
• Roteador Multifunction do Sem fio-n RV180W
  

Seleção de modo de roteamento
 

Etapa1. Use o utilitário de configuração do roteador para escolher trabalhos em rede >
roteamento > modo de roteamento que abre a página do modo de roteamento.
 

 
Etapa 2.  Há dois modos de roteamento disponíveis:
 

• Gateway (NAT) – Clique este botão de rádio se o provedor de serviço do Internet (ISP)
forneceu somente um endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT e este
roteador está indo funcionar como o gateway para o segmento de rede, todos os anfitriões
conectados com a necessidade do roteador de ser atribuído endereços IP privados e será
traduzido publicamente ao endereço IP roteável fornecido pelo ISP ao alcançar o Internet.
 
• Roteador – Clique este botão de rádio se o ISP forneceu publicamente um endereço IP
roteável a cada um dos anfitriões conectados através do roteador ou se este roteador não
está indo funcionar como o gateway para o segmento de rede.
 

Etapa 3. Salvaguarda do clique para salvar os ajustes ou o cancelamento do clique para
reverter as mudanças feitas.
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